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ONDERWERP

RIB Voortgang Wind in de zeilen
Geachte raadsleden,
Op 8 juli 2020 heeft uw raad goedkeuring verleend aan het bestuursakkoord
"Compensatiepakket Marinierskazerne", met daarin opgenomen het advies "Wind in de zeilen"
van speciaal adviseur mr. B.E.M. Wientjes. Onderdeel van het compensatiepakket was het
aanstellen van een uitvoeringsregisseur. Deze is gevonden in de persoon van de heer
Riedstra.
Conform de governance van Wind in de zeilen stelt de uitvoeringsregisseur 2 maal per jaar
een voortgangsrapportage op. Deze wordt vastgesteld door de stuurgroep en vervolgens
verstuurd aan de Tweede Kamer, de Provinciale staten en de gemeenteraad. Middels deze
raadsinformatiebrief ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van de
uitvoeringsregisseur.
Voortgang op hoofdlijnen
De afgelopen maanden is door de verschillende actiehouders van de fiches van Wind in de
zeilen hard gewerkt aan het opstellen van de plannen van aanpak. Van de fiches D Fysieke
ontwikkeling Kenniswerf, F Bereikbaarheid – Stationsgebied, H Gezondheidscentrum
(gezamenlijk met CZ), I Arbeidsmarkt en J Aardgasvrije wijken is de gemeente Vlissingen
actiehouder en indiener van plannen van aanpak.
Voor de meeste fiches was 1 november 2020 de deadline voor aanleveren bij de
uitvoeringsregisseur Riedstra. Deze plannen van aanpak zijn vastgesteld in de Stuurgroep
Wind in de zeilen van 26 november 2020. Het plan van aanpak voor het Stationsgebied volgt
later. Dit dient in februari 2021 te worden opgeleverd.
Daarnaast zijn ook al de eerste resultaten geboekt:
- Het Rijk heeft conform fiche A de gemaakte kosten en gederfde inkomsten vergoed
aan de regio voor 1 september 2020.
- Vanuit fiche B Law Delta is aan de uitwerking voor de locatiekeuze voor het justitieel
complex hard gewerkt door het College van rijksadviseurs in samenwerking met de
regionale overheden. De resultaten hiervan worden in december 2020 met uw raad,
omwonenden en ondernemers gedeeld. Wij verwijzen hierbij naar bijgevoegde concept
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uitnodiging voor omwonenden en ondernemers uit Ritthem, die komende week
verstuurd wordt.
Voor de totstandkoming van het Delta kenniscentrum is door de gemeente Vlissingen,
de provincie Zeeland en de ‘founding fathers’ (HZ University of Applied Sciences,
Scalda, University College Roosevelt, Universiteit Utrecht en Wageningen University &
Research) voortvarend aan de slag gegaan. Dit heeft o.a. geleid tot de aanstelling van
twee kwartiermakers (duo-functie) die per 1 december 2020 hun taak oppakken.
Met betrekking tot fiche E: Vergroten vermogen Investeringsfonds Zeeland wordt nog
dit jaar het eerste deel (€ 5 mln.) van de storting van € 20 miljoen in het fonds gedaan
door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Rol en betrokkenheid raad
Bij de uitvoering van Wind in de zeilen wordt u als raad op verschillende manieren betrokken:
- De Vlissingse fiches worden op basis van hun plan van aanpak vertaald naar de
gemeentelijke P&C cyclus. Dit biedt de raad de mogelijkheid om haar controlerende en
toezichthoudende rol uit te oefenen op deze fiches;
- Verschillende fiches leiden tot ruimtelijke ontwikkelingen. Indien voor het realiseren van
deze fiches een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is, heeft uw raad hierin
uiteraard een rol.
- Als laatste ontvangt uw raad 2 maal per jaar een voortgangsrapportage van
uitvoeringsregisseur Riedstra. Hiermee wordt u geïnformeerd over de voortgang van
het totale pakket. Daarnaast wordt uw raad middels de actieve informatieplicht van het
college door de betrokken portefeuillehouder tussentijds geïnformeerd over
noemenswaardige ontwikkelingen en behaalde mijlpalen.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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